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1.Важна информация
Информационните бележки при внос са технически документи, съдържащи изисквания за
внос и са предназначени за използване от вносителите и ветеринарния персонал.
Моля, имайте предвид, че условията за внос могат да бъдат актуализирани поради промени
в политиката или законодателството. Моля, уверете се, че сте проверили онлайн за текущата
версия на информационната бележка при внос.
Вносителите трябва да имат предвид, че предоставената информация се отнася само до
здравето на животните и общественото здраве при внос. Тя не дава насоки за други условия,
които може да се наложи да бъдат изпълнени.
Законодателството на ЕС, каквото е било на 31 декември 2020 г., с което Обединеното
кралство е в съответствие, е включено в националното ни законодателство като „запазено
право на ЕС“ съгласно Закона за Европейския съюз (оттегляне) от 2018 г. Позоваванията в
нашите насоки и сертифицирането на такива инструменти на ЕС трябва да бъдат приети за
позовавания на това „запазено право на ЕС“. Нашите настоящи стандарти ще останат в сила,
без изменения, в непосредствените месеци след излизането ни от ЕС като част от
вътрешното законодателство на Обединеното кралство (с изключение на корекции, за да
направи законодателството на ЕС напълно действащо).
Можете да намерите допълнителна информация относно законодателството, включително
съответните нормативни актове за излизане от ЕС в раздела за законодателството на тази
информация при внос.
Моля, обърнете внимание, че всички връзки към законодателството, предоставени в този
документ, са само с информационна цел и може да не са най-новата версия.
Допълнителна информация относно промените в контрола при внос от държава-членка на ЕС
от 1 януари 2021 г. можете да намерите на GOV.UK на следния линк:
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-ofanimal-origin-from-1-ianuarv-2021#import-from-an-eu-countrv-from-1-ianuarv-2021
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2. Обхват
Движението на котки, кучета и порове се управлява от два режима, „Balai regime“
(включително Регламентите за търговията с животни и подобни продукти 2011, които
прилагат директивата „ Balai“ (92/65/ЕО)) за така наречените „търговски движения“ и
Регламента за пътуване с домашни любимци (Запазен регламент на ЕС 576/2013) за котки,
кучета и порове, които отговарят на изискванията за домашни любимци. Важно е котките,
кучетата и поровете да пътуват при правилния режим според вида на движението.
Тази информационна справка при внос обхваща търговското движение при търговия с
котки, кучета и порове, които се управляват от режима Balai. Тя също така обхваща:
• Движение на групи от повече от пет котки, кучета или порове на един пътуващ човек;
• Движение на котки, кучета и порове, включващо промяна на собствеността и/или
осиновяване, включително спасени животни (виж по-долу);
• Домашни животни, за които не може да се изпълни изискването на Регламента за пътуване
с домашни любимци при пътуване в рамките на пет дни преди техния собственик или
представител на собственика
Тази информационна справка при внос не обхваща движението на домашни любимци, които
отговарят на Правилата за пътуване с домашни любимци (Запазен регламент на ЕС
576/2013), т.е. пет или по-малко котки, кучета или порове, придружавани от техния
собственик или представител на собственика в рамките на пет дни от пътуването, и не са
предназначени за продажба или прехвърляне на друг собственик или пътуване за състезание
или събитие. Информация за тези движения можете да намерите на: Пътуване с домашни
любимци - Информация за собствениците на домашни любимци.
Спасени животни или животните, които се преместват за осиновяване, се класифицират като
търговски движения. Следователно те трябва да пътуват под режима Balai.
Допълнителна информация относно промените в изискванията за внос от 1 януари 2021 г.
можете да намерите на GOV.UK на линка по-долу:
https://www.gov.uk/guidance/importing-animals-animal-products-and-high-risk-food-and-feed-not-ofanimal-origin-from-1-ianuarv-2021#import-from-an-eu-countrv-from-1-ianuarv-2021
Позоваванията на вноса във Великобритания в тази справка включват вноса в Нормандските
острови и остров Ман.

Страна на произход
Вносът на кучета, котки или порове във Великобритания (GB) е разрешен само от търговски
партньори, изброени в една от следните точки:
• Приложение I към запазен Регламент на ЕС 2018/659
• Част 1 от Приложение II към запазен Регламент ЕС 206/2010
• Приложение II към запазен Регламент за изпълнение на ЕС 577/2013
Съгласно Здравеопазването на водните животни и чуждите видове в аквакултурите,
животните и маркетинга на семена, растителни и посадъчни материали (Регламенти 2020),
всички държави-членки на ЕС са добавени към списъка в Част I от Приложение II от
запазен Регламент за изпълнение на ЕС 577/2013. Това означава, че движенията от ЕС
трябва да се третират в съответствие с условията, определени в раздел 7
Внос от одобрени държави, изброени в Запазен регламент на ЕС 577/2013
Котките, кучетата и поровете, внесени от страни, изброени в Приложение II към Запазен
Регламент за изпълнение 577/2013 на ЕС, трябва да идват от обекти, регистрирани от
компетентния орган на произход и да отговарят на следните здравни изисквания:
• да са били идентифицирани с микрочип (или ясно разбираема татуировка, приложена преди
03 юли 2011 г.) преди ваксинацията;
• след 12-седмична възраст са били ваксинирани срещу бяс;
• след ваксинацията (или последната от основния курс на ваксинации), те трябва да изчакат
минимум 21 дни преди пътуване;
• в случай на кучета, да бъдат третирани за Echinococcus multilocularis (тения) с одобрен
продукт не по-малко от 24 часа и не повече от 120 часа преди пристигането в ОК.
Ако тези условия могат да бъдат изпълнени, няма да се изисква лиценз по реда Заповед
1974 за бяс (внос на кучета, котки и други бозайници). Ако тези условия не могат да бъдат
изпълнени, за животните ще се изисква лиценз и трябва да бъдат поставени под карантина.
За допълнителна информация се свържете с екипа за внос - Агенция за здравеопазване на
животните и растенията (APHA).
https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine

Внос от одобрени държави, които не са изброени в Регламент 577/2013 на ЕС
Кучета, котки и порове от страни, които не са изброени в Приложение II към Запазения
Регламент на ЕС 577/2013, все още могат да бъдат внасяни във Великобритания, при
условие че идват от територии и държави, изброени в:
• Приложение I към запазен Регламент на ЕС 2018/659; или
• Част 1 от Приложение II към запазен Регламент 206/2010 на ЕС
Котките, кучетата и поровете, внесени от тези одобрени страни, трябва да идват от обект,
регистриран от компетентния орган по произход, и да отговарят на следните здравни
изисквания:
• да са били идентифицирани с микрочип (или ясно разбираема татуировка, приложена преди
03 юли 2011 г.) преди ваксинацията;
• след 12-седмична възраст са били ваксинирани срещу бяс;
• поне 30 дни след предходната първична ваксинация в рамките на текуща валидна серия от
ваксинации (или последната от основния курс на ваксинации), трябва да бъде взета кръвна
проба и изпратена до лаборатория, одобрена от Европейския съюз (ЕС) за изследване;
• задоволителен резултат от кръвен тест с титър на антителата срещу бяс - равен или поголям от 0,5 IU/ml;
• трябва да са изминали 3 календарни месеца след датата на вземане на пробата за титър на
антителата;
• в случай на кучета, да бъдат третирани за Echinococcus multilocularis (тения) с одобрен
продукт, не по-малко от 24 часа и не повече от 120 часа преди пристигането в ОК.
Ако тези условия могат да бъдат изпълнени, няма да се изисква лиценз по реда Заповед
1974 за бяс (внос на кучета, котки и други бозайници). Ако тези условия не могат да бъдат
изпълнени, за животните ще се изисква лиценз и трябва да бъдат поставени под карантина.
https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine
Здравен сертификат/документ
Вносът във Великобритания от 1 януари 2021 г. трябва да бъде придружен от съответния
здравен сертификат, който може да бъде намерен на GOV.UK
https://www.gov.uk/government/publications/pets-health-certificates

Пре-нотификация на вноса
Считано от 1 януари 2021 г. трябва да уведомите Агенцията по здравеопазване на животните
(APHA) при внос от ЕС във Великобритания (ОК) на живи животни. Моля, използвайте
системата за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS).
Трябва да изпратите пре-нотификация в IPAFFS поне един работен ден преди да пристигне
пратката Ви. Можете да изпратите пре-нотификацията си до 30 дни предварително.
Допълнителна информация относно IPAFFS е достъпна на GOV.UK.
За предварителни известия от други търговски партньори вижте раздела по-долу.
Ветеринарни проверки
До март 2022 г. вносът от ЕС и определен внос от Гренландия и страните от Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) във Великобритания не трябва да е през граничен
контролен пункт ГКП и не подлежи на ветеринарни проверки на границата.
Можете да намерите допълнителна информация за вноса от страните от ЕАСТ и Гренландия
в Раздел 3.
Пратки от търговски партньори (различни от ЕС и някои вносители от Гренландия и страните
от ЕАСТ) могат да се внасят само през одобрен граничен контролен пункт (ГКП). Лицето,
отговорно за пратката, трябва да уведоми за очакваното влизане на пратката най-малко един
работен ден преди пристигането (с дерогация до 4 часа преди пристигането, ако има
логистични ограничения). Уведомлението се извършва до инспекционния персонал на ГКП,
използвайки системата за внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS).
Допълнителна информация относно IPAFFS може да бъде намерена на GOV.UK. Гранични
проверки на ГКП за животни от ЕС, ще започнат да се извършват от март 2022 г.
Всички други електронни средства, договорени с ГКП за пре-нотифициране за планираното
пристигане на пратка, не трябва да се считат за официално пре-нотифициране.
След задоволителни проверки на ГКП (за които се начислява такса), пратките могат да се
движат свободно в рамките на Великобритания. Ако пратката не отговаря на изискванията за
внос, пратката може да бъде отхвърлена и реекспортирана или унищожена.


Further guidance on veterinary checks on live animals



Border Control Posts

Регламентите за търговията с животни и свързани продукти 2011 (TARP 2011) (приложими в
Англия) и EU Exit измененията към TARP 2011 могат да бъдат открити тук

Допълнителна информация за хибридни котки и кучета
Схемата за пътуване с домашни любимци (PETS) се прилага за видовете в приложение I към
Запазен ЕС Регламент 576/2013, които са кучета (Canis lupus familiaris), котки (Felis silvestris
catus) и порове (Mustela putorius furo). Моля, имайте предвид, че F1 хибридна котка или куче
не може да влезе във Великобритания под обхвата на запазения Регламент на ЕС 576/2013.
F1 хибридите и други недомашни видове трябва да се внасят в съответствие с изискванията
на съответната информационна справка за внос на някои възприемчиви към бяс животни,
съгласно директивата Balai
Import of Certain Rabies
Susceptible Animals under the Balai Directive (IIN BLLV/5a).
В допълнение, вносът на някои хибридни котки и кучета до F4 поколение, включително, може
да изисква сертификати за износ и внос съгласно Конвенцията за международна търговия
със застрашени видове (CITES) и / или съгласно Закона за опасните диви животни от 1976 г.
Моля, вижте раздел 8 за контролирани от CITES видове и изисквания за разрешително.
Хуманно отношение към животните по време на транспорта
На вносителите се напомня, че трябва да се съобразяват с правилата за хуманно отношение
към животните по време на транспорт. За информация относно правилата вижте GOV.UK.
Застрашени видове
Вносът на някои видове животни може да изисква сертификати за износ и внос под
Конвенцията за международната търговия със застрашени видове (CITES). CITES
разрешителните трябва да бъдат издадени преди вноса и обработката им може да отнеме до
15 работни дни. Кандидатите трябва да са наясно с това, когато кандидатстват за своите
разрешителни. Тези видове, изискващи разрешения за CITES трябва да бъдат придвижени в
съответствие с насоките на CITES за транспорт и подготовка за изпращане на живи животни.
• GOV.UK website - CITES pages
For further information please contact the APHA - CITES team:
Centre for International Trade - Bristol
Horizon House
Deanery Road
Bristol
BS1 5AH
Tel: +44 (0) 3000 200 301
Fax: +44 (0) 28 415 2510
Email: wildlife.licensing@apha.gov.uk

Контрол върху неместни видове
За някои видове животни, които не са местни за Великобритания, може да се изисква
контрол, който забранява освобождаването им и контролира как те могат да бъдат
отглеждани или използвани във Великобритания. Допълнителна информация можете да
намерите тук https://www.gov.uk/nonnative-wildlife
Контакти за допълнителна информация
Centre for International Trade - Carlisle
Eden Bridge House
Lowther Street Carlisle
CA3 8DX
Email: Imports@apha.gov.uk
Telephone: 03000 200 301

